
nen zijn." (blz. 88). De Wilde eindigt met 
een nieuw, naar mijn mening gepast, on
derscheid tussen intellectuelen, namelijk 
tussen degenen die nieuwe beschrijvin
gen aanbieden die mensen kunnen bewe
gen om "de democratie verder uit te 
bouwen en de technologische cultuur te 
reviseren, en degenen die slechts oude 
standpunten herhalen" (blz. 89). Dit on
derscheid is duidelijk op een waardeoor
deel gebaseerd en bevat bovendien een 
opdracht. De intellectuelen moeten zich 
niet engageren met anderen, zich in 
dienst stellen van derden. Zij moeten zèlf 
mensen in beweging proberen te zetten 
en enthousiast maken voor nieuwe moge
lijkheden. In plaats van te zoeken naar 
et;Jn vluchtweg uit de ideologische crises 
in de eerste, tweede en derde wereld, 
moeten zij nieuwe openingen naar ande
re, mogelijke werelden bieden. Het lijkt 
mij de enige legitieme rol voor de heden
daagse intellectueel en à fortiori ook voor 
het wetenschappelijk bureau van een po
litieke partij. 

'De rol van de intellectueel', redactie 
L. Nauta enG. de Vries, Van Gennep, 
Amsterdam 1992 

We are at the end of nature 

Voor de mensen die naar aanleiding 
van het interview elders in dit tijdsch
rift nieuwsgierig zijn geworden 1ww· de 
opvattingen over techniek 'Van Hcms 
Achterhuis, is het een goed idee om 
het boekje 'De illusie van groen' cum 
te schaffen. Het gaat om een uitgcwe 
van een lezing van Achterhuis in het 
kader van het Balie-programma 'De 
teeluwlogische cultuur'. In dit verhaal 
is veel terug te vinden van wat in het 
interview over de relatie mens-techniek 
is gezegd. 

Achterhuis begint zijn verhaal met een 
citaat van Bill Me Kibben over de ver
dwijning van de natuur. Vervolgens be
wandelt hij een nogal ingewikkelde route 
om uiteindelijk uit te komen bij zijn be
langrijkste conclusie, namelijk dat wij de 
technologie en de natuur krijgen die we 
verdienen. In zijn opvatting is de 'natuur' 
niet de vooronderstelde natuur maar een 
culturele constructie, die bepaald wordt 
door een volledige abstrahering van de 

concrete werkelijkheid. Het 'milieu' is een 
begrip dat eigenlijk een afgeleide is van 
de technocratische visie op de relatie van 
de mens tot zijn omgeving. De verwijde
ring tussen mens en natuur komt doordat 
de zintuiglijke ervaring onder invloed 
van het wetenschappelijk wereldbeeld is 
gediskwalificeerd. In onze verweten
schappelijkte cultuur is het vertrouwen 
in de directe ervaring aangetast; de 
zintuigen zijn afgeschreven als bedrieg
lijk en alleen het denkend ik wordt als 
het fundament van de kennis gezien. 
Deze vervreemding van de onmiddellijke 
ervaring is ingezet door filosofen als 
Descartes en Galileï, die de werkelijkheid 
in abstracte, geometrische termen wilden 
beschrijven omdàt zij van mening waren 
dat daarmee juist de werkelijkheid echt 
kon worden beschreven. Daarmee ston
den zij aan de basis van de moderne 
wetenschap, die tot een grote beheersing 
van de natuur heeft geleid en een onge
kende welvaart. Die verworvenheden 
mogen, volgens Achterhuis, niet zomaar 
overboord worden gezet, wanneer critici 
zich negatief uitlaten over de technolo
gische revolutie en de gevolgen daarvan 
voor de leefbaarheid op aarde. 
In eerste instantie lijkt het alsof Achter
huis van strategie is veranderd: in plaats 
van allerlei ontwikkelingen direct ne
gatief te duiden, zegt hij vooral de vragen 
te willen 'expliciteren en de draagwijdte 
van te laten zien, dan ze te beantwoor
den' (blz. 11). De vragen zijn echter sterk 
retorisch van aard. Uit de loop van zijn 
verhaal wordt duidelijk dat veel in de 
verhouding van de mens tot de natuur, 
het logisch gevolg is van de heersende 
tradities in het Westerse denken, waarin 
als hoogste doel de losmaking van de 
mens van de aarde wordt gezien. De lan
cering van de eerste kosmonaut Yoeri 
Gagarin komt dan ook ter sprake als de 
ultieme overwinning van de mens op de 
aarde. 
De geschriften van Achterhuis zijn in 
laatste instantie kritisch van aard. In 
deze lezing laat hij zien hoe de publieke 
aandacht voor het 'milieu' leidt tot een 
enorme afhankelijkheid van de technolo
gen en de technocraten, die immers de 
culturele ontwerpers zijn van dit begrip. 
Naar aanleiding van zijn verhandeling 
over het fenomeen Virtual Reality, zegt 
hij wel op emotionele gronden te kunnen 
komen tot een afwijzing van een wereld 
waarin de mens tot een aan machines ge-

koppeld wezen, een cyborg, is verworden 
maar niet op argumentatieve gronden. 
Echter, verderop stelt hij dat met een 
totale controle over de werkelijkheid de 
zingeving ervan verloren gaat. Bij een ge
brek aan weerstand van anderen, of 'iets' 
anders, verdwijnt ook het gevoel van er
kenning dóór de ander. 
Deze laatste argumenten lijken mij vol
doende grond te hebben om als de 
bliksem met z'n allen iets te doen aan de 
vertechnologisering van onze verhouding 
tot de natuur en het begrip milieu onmid
dellijk te politiseren. 
Mijn enige kritiek richt zich tegen de 
impliciete notie van Achterhuis dat 'wij 
allemaal' verantwoordelijk zijn voor dat 
proces van technologisering, omdat we 
met z'n allen deel uitmaken van de 
verwetenschappelijkte cultuur. Dat is een 
voluntaristische opvatting van cultuur, 
die haaks staat op die van andere den
kers, zoals Foucault, en een juist begrip 
van de technologische cultuur als (ge
sloten) systeem in de weg staat. 

'De illusie van groen', H. Achterhuis, 
Uitgeverij De Balie, Amsterdam 1992. 

·----. 

Signalementen 

+ Ter gelegenheid van het af
scheid van Constand Kool als statistisch 
adviseur bij het Sociaal en Cultureel 
Planbureau is een cahier uitgebracht met 
daarin bijdragen van enkele van zijn col
lega's en ex-collega's. In het boek worden 
45 vragen beantwoord op de wijze waarop 
Kool placht te werken. Het beantwoorden 
van losstaande vragen en associatief van 
een antwoord bij een nieuwe vraag te be
landen. De categorieën waarin de vragen 
gesteld worden zijn: vrouwen en emanci
patie, wonen en werken, opinies en opi
nieklimaat, beleidsevaluatie, beleidsont
wikkeling, bestuur en organisatie, en 
methoden en technieken. Het afsluitende 
hoofdstuk van de laatste categorie hand
les over de werkwijze van het SCP. 

'Sociale en eulturele kennis, Hoe bevalt 
de Nederlándse vrouw? 
En 44 andere vragen beantwoord,' red. 
Paul Dekker en Marjanne Konings-van 
der Snoek. 
Cahier nr.93 van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau, Rijswijk 1992. 
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• In het Sociaal en Cultureel 
Rapport 1992 hebben zeven hoofdstukken 
als centraal thema 'ongelijkheid en 
achterstand'. Zij richten zich op ter
reinspecifieke verdelingen van maat;. 
schappelijke goederen als arbeid, on
derwijs, huisvesting, gezondheid, culture
leen maatschappelijke participatie. Waar 
mogelijk wordt de ongelijkheid in een 
maat uitgedrukt, waarvan de ontwikke
ling door de tijd wordt gevolgd. Vervol
gens verschuift de aandacht naar de on
derkant van de verdelingen, waarmee het 
begrip achterstand in beeld komt. 

'Sociaal en Cultureel Rapport 1992', Soci
aal en Cultureel Planbureau, Rijswijk '92. 

• Het 13e jaarboek voor het de
mocratisch socialisme is verschenen en 
geheel gewijd aan 'Oost-Europa en de so
ciaal-democratie'. Maakt de democratie 
in Oost-Europa een kans en zullen soci
aal-democratische stromingen zich weten 
te ontplooien? De overgang van dictatuur 
naar democratie in Oost-Europa wordt 
getoetst aan de theorievorming die onlr 
staan is na vroegere omwentelingen. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan 
hoe de Nederlandse sociaal-democraten 
vanaf 1945 tegen het Oosteuropese com· 
munisme stonden. 
Het profiel, terugkerend onderwerp in 
het jaarboek, is dit maal gewijd aan W.H. 
Vliegen, een van de grondleggers van de 
SDAP. 

'Oost Europa en de sociaal-democratie. 
Identiteit, beleid, aanwezigheid. Het der
tiende jaarboek voor het democratisch so
cialisme', red. Marnix Krop, Martin Ros, 
Saskia Stuiveling, Bart Tromp. 
Wiardi Beckmanstichting, Amsterdam, 
1992. 

• in het septembernummer van 
Civis Mundi is het hoofdartikel, door 
S.W. Couwenberg geschreven, gewijd aan 
de positie en bet perspectief van de bur
gerlijk-liberale ideologie en cultuur in het 
post-communistische tijdperk. Het post
moderne denken stelt dat een algemene 
overkoepelende oriëtatie en legitimatie 
voor het denken en handelen niet meer 
mogelijk is, gegeven de toenemende indi
vidualisering en pluralisering van ge
loven, denken en weten. Een samenle
ving kan echter niet zonder enig ge
meenschappelijke normatief fundament. 

Wat is dan de positie van de burgerlijk-li
berale ideologie, die verdedigd werd te
genover de communistische agressie? 
Welke bindende rol kan zij spelen in onze 
pluralistische maatschappij en met welke 
problemen wordt die ideologie thans ge
confronteerd. 
Andere artikelen in dit kader zijn onder 
meer: De burgerlijke ideologie en het in
tegrale denken, door H.R Vincent; 
Burgerschap en democratie in het post
communistische tijdperk, door C.J. Klop; 
de burgerlijk-liberale ideologie en de mul
ticulturele samenleving, door G. van der 
List; Postmodernisme en burgerlijke 
cultuur, door H. Kunneman. 

'Civis Mundi. Tijdschrift voor politieke fi
losofie en politieke cultuur', red. S.W. 
Couwenberg. Rotterdam, 30e jrg. septem
ber '92. 

• 

SWB-berichten 

• Conferentw 12 derember 

Op 12 december staat voor de SWB een 
conferentie over 'Economie, Milieu en 
Duurzame Ontwikkeling' op het pro
gramma. De SWB beoogt door middel van 
deze conferentie de discussie over duur
zame ontwikkeling in de partij te stimu
leren. Voorafgaand aan de conferentie zal 
een speciale brochure worden uitgegeven. 
Hierin zullen enkele deskundigen, af
komstig uit verschillende maatschappelij
ke velden, hun visie geven op de samen
hang tussen de economische produktie
wijze, de milieuproblemen en de moge
lijkheden van de overgang naar een 
maatschappijvorm waarin duurzame onlr 
wikkeling centraal staat. De voornaamste 
vraag is of de huidige economische stu
ringsinstrumenten en analyses volstaan 
om een omwenteling naar een samenle
ving gebaseerd op duurzaamheid te vol
brengen. Enkele van de auteurs -politici, 
economen, bestuurders van actiegroepen 
en ambtenaren- zullen op deze bijeen
komst een toelichting komen geven op 
hun verbaal. 

Als u wilt deelnemen aan deze bücen
komst, kunt u zich schriftelijk of telefo
nisch aanmelden bij de SWB, Bezui
denhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 
Tel.: 070- 385 8303. 

• llleeën 1992 

De brochurereeks Ideeën van het Weten
schappelijk Bureau van D66 zal dit jaar 
drie nummers omvatten. 
Twee daarvan kunnen nu al worden aan
gekondigd en ook al worden besteld om 
eventuele teleurstellingen te voorkomen. 
Bestellingen kunnen telefonisch en I of 
schriftelijk worden gedaan bij de SWB. 

• Duurzame ontwikkeling, 
et'OIIOIIIÎR en p olitiek 

Op 12 december a.s. organiseett de SWB 
een conferentie over dit onderwerp. Aan
vullend is er een nummer van Ideeën. 
In hoeverre is bet mogelijk om met econo
mische instrumenten te sturen in de 
richting van duurzame ontwikkeling ? Is 
de bestaande economische analyse toerei
kend om een omslag te maken ? Vanuit 
de maatschappelijke belangenorganisa
ties, de wetenschap en de politiek wordt 
deze problematiek geanalyseerd. 

Het nummer bevat bijdragen van onder 
meer Carl Koopmans, Marian Peters, A. 
Nentjes, J .P. van Soest, A. Brouwers, A. 
van den Biggelaar, Dick Tommel, Artbie 
Schimmel en Christiaan de Vries. 

Prijs: /19,50 I exemplaar+ porti. 

• R~>ferendtt en politiek 

Ook verschijnt binnenkort in de Ideeën
reeks 'Referenda en democratie' (werk
titel). 
In dit nummer van Ideeën wordt vanuit 
verschillende invalshoeken tegen de refe
rendaproblematiek aangekeken. Geschre
ven wordt over de mogelijkheden van ver
groting van participatie en initiatieven 
van burgers in de lokale politiek, de 
verschillende vormen van politieke parti
cipatie en maatschappelijke veranderin
gen die daarop van toepassing zijn. In 
een interview wordt ingegaan op bur
gerschap en liberalisme in relatie tot het 
referendum. 

Bijdragen zijn er van o.m.: Pieter 
Fokking en Theo Hooghiemstra, R. 
Hillebrand, H.J. van Houten, Nicky van 't 
Riet, Ido de Haan. Interview met Siep 

Stuurman. 

Prijs: f 19,50 I exemplaar+ porti. 
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